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OK-21 og nye lønsatser 
 

OK-21 er vedtaget. I DLF stemte 86 % stemte ja, stemmeprocenten var på 59 %. 

I Hvidovre stemte 86 % også ja. Her var stemmeprocenten en anelse lavere end på landsplan, 

nemlig 56 %. Præstemoseskolen havde den højeste stemmeprocent. Her stemte 88 %.  

 

Vedtagelsen af OK-21 betyder, at lønnen stiger med 1 % pr. 1. april. Lønstigningen kommer 

ikke til udbetaling med den lønudbetaling, der kommer netop nu. Det skyldes, at forliget først 

skulle godkendes af alle parter. Lønstigningen kommer sandsynligvis med lønudbetalingen i 

slutningen af maj og selvfølgelig med tilbagevirkende kraft. 

Du kan se det nye lønkort på vores hjemmeside her.  

Næste lønstigning er 1. oktober i år. 

 

 

Særlig feriegodtgørelse 
 

Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse på 2,15 % er tidligere kommet med lønudbeta-

lingen i slutningen af april. Dette er ændret med den nye ferielov. Nu udbetales de 2,15 % af 3 

gange: 

• 1,15 % udbetales med lønudbetalingen i april. På lønsedlen står der ”Udb. forhøjet fe-

rietillæg” 

• 1 % af lønnen for perioden 1. september – 31. maj udbetales med lønudbetalingen i 

slutningen af maj 

• 1 % af lønnen for perioden 1. juni – 31 august udbetales med lønudbetalingen i slutnin-

gen af august 

• Hvis du ikke har afholdt 6. ferieuge, får du den udbetalt med lønudbetalingen i slutnin-

gen af maj 

 

Kontingentopkrævning 
 

1. juli går vi over til, at kontingentet opkræves af hovedforeningen via PBS. Det er der flere 

grunde til. Kontingentopkrævning via løntræk – der har rigtig mange fordele – er på grænsen 

til at være i strid med GDPR-reglerne. DLF går over til et nyt medlemsadministrationssystem i 

løbet af det kommende år. Det vil vanskeliggøre det regnskabsmæssigt, hvis vi beholder den 

nuværende ordning med løntræk. 

Der er en øget udgift forbundet med overgangen til betaling via PBS. Man betaler et beløb for 

hver opkrævning. Hvis vi fortsætter med at opkræve kontingent månedsvis, er udgiften ca. 

30.000 kr. Hvis vi går over til at betale kontingentet kvartalsvis, vil vi spare ca. 20.000 kr., der 

naturligvis kan anvendes på anden måde. 

https://www.dlfkreds14.dk/media/14358423/loenkort-1-april-2021.pdf


Vi har besluttet, at vi det første år fortsat opkræver kontingentet månedsvis. Men vi forventer, 

at vi går over til kvartalsvis opkrævning juli 2022. 

 

Sidste nyhedsbrev fra mig 
 

Dette nyhedsbrev er det sidste, jeg har skrevet som formand for Hvidovre Lærerforening. Jeg 

stopper som formand for Hvidovre Lærerforening fredag den 30. april og overlader trygt po-

sten til Morten Bo Larsen. Jeg regner med, at nyhedsbreve fortsætter på den ene eller anden 

måde i fremtiden. 

Jeg vil gerne sige tak til alle jer medlemmer for at I støtter op om Hvidovre Lærerforening og 

Danmarks Lærerforening. Vi er helt sikkert ikke enige om alt, men det er vigtigt, at vi kan 

drøfte de emner, vi er uenige om og finde en vej videre. 

Tak for de 25 år, jeg måtte være formand for Hvidovre Lærerforening. 

 

 
Mange hilsner 

Flemming Ernst 

Kredsformand – indtil 30. april 
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